Fylkesmannen i Troms /
Romssa Fylkkamánni

Nortura SA avd. Målselv
Postboks 360 Økern (JE)
0513 Oslo

Tromsø, 5. desember 2018

Deres ref.:
Arne Viggo Nesvoll

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2016/1908
Saksbehandler:
Lisa Bjørnsdatter Helgason

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Nortura SA Målselv
Kontrollnummer: 2018.052.I.FMTR
Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Arne Viggo Nesvoll
Andre deltagere fra virksomheten:
Tore Reiertsen
Klaus Renmælmo

Fra Fylkesmannen i Troms /
Romssa Fylkkamánni:
Lisa Bjørnsdatter Helgason
Andre deltagere fra Fylkesmannen i Troms
/ Romssa Fylkkamánni:
Bjørn Arne Karlsen

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Nortura SA Målselv den
01.11.2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om
faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.
Fylkesmannen i Troms / Romssa Fylkkamánni avdekket 4 avvik og ga ingen
anmerkning(er) under inspeksjonen.
Avvik:





Virksomheten har mangelfull internkontroll
Utslippskontroll for prosessavløpsvann er ikke tilfredsstillende
Leveringsplikt for farlig avfall overholdes ikke
Virksomheten overvåker ikke utslippssted for overflatevann

Anmerkninger:

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Fylkesmannen i Troms / Romssa Fylkkamánni Postadresse: Postboks 6105, 9291 Tromsø
Besøksadresse: Strandvegen 13, 9007 Tromsø Telefon: 77 64 20 00 Org. nr.: 974 772 124
E-post: fmtrpost@fylkesmannen.no Internett: www.fylkesmannen.no/Troms

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.
Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift
5. desember 2018

Lisa Bjørnsdatter Helgason

Evy Jørgensen

dato

kontrollør
miljøverndirektør
Fylkesmannen i Troms / Romssa Fylkkamánni

Kopi av rapporten sendes til:
 Målselv kommune
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: NORTURA SA AVD MÅLSELV
Organisasjonsnr.: 973187430

Eies av: 938752648

Bransjenr. (NACE-kode): 10.110 - Bearbeiding og konservering av kjøtt

Kontrollert enhet
Navn:

Nortura Målselv

Anleggsnr.: 1924.0003.01

Kommune: Målselv

Fylke: Troms

Anleggsaktivitet: Næringsmiddelindustri, unntatt
fiskeforedling
Tillatelse gitt: 4. februar 2013

Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i
medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Fylkesmannens aksjon
for næringsmiddelindustri.
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.
Inspeksjonstema
 Internkontroll
 Prosess og renseutstyr
 Utslipp til luft





Utslipp til vann
Avfall
Kjemikalier

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og
gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.
Definisjoner
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta
ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for
virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema
som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen
Nortura Målselv plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten.
For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Nortura Målselv innen 15. januar
2019 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.
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Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmtrpost@fylkesmannen.no) til
Fylkesmannen i Troms / Romssa Fylkkamánni v/Lisa Bjørnsdatter Helgason.

4. Vedtak om gebyr
Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 25.
oktober 2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i
samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med
forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av
virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og
39-8.
På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Nortura SA Målselv bli ilagt et gebyr
på kr 17 200,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette
tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en
faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til
forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr
til statskassen.
Klageadgang
Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven.
Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men
sendes via Fylkesmannen i Troms / Romssa Fylkkamánni. Fylkesmannen vil vurdere
endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En
eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må
betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli
refundert.

5. Innsyn
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til
Fylkesmannen i Troms / Romssa Fylkkamánni (jf. offentleglova).

6. Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Virksomheten har mangelfull internkontroll
Avvik fra:
Internkontrollforskriften § 5, punkt 6 og 7
Kommentarer:
Miljørisikovurdering
Miljørisikovurderingen er ikke oppdatert siden 2012.
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Avviksbehandling
Virksomheten har et skriftlig dokumentert system for avviksbehandling, men gjennomfører
ikke systematisk avviksbehandling med hensyn til ytre miljø. Fylkesmannen ble gjort kjent
med flere forhold ved virksomheten som ikke hadde blitt avviksbehandlet, men som burde
ha vært avviksbehandlet.
Mål for ytre miljø
Virksomheten har ikke skriftlige mål for ytre miljø.
Avvik 2
Utslippskontroll for prosessavløpsvann er ikke tilfredsstillende
Avvik fra:
Tillatelse av 4. februar 2013 vilkår 3-1, 11-2
Kommentarer:
I tillatelsen er det satt krav til at virksomheten skal ha et måleprogram, og at de skal ta
minimum 6 representative prøver av prosessavløpsvannet per år for analyse av
biokjemisk oksygenforbruk, pH, fett, olje, total organisk karbon (TOC) og tot-P.

Virksomheten har ikke utarbeidet måleprogram, og har ikke gjennomført målinger av TOC.
De kunne ikke dokumentere på tilsynsdagen hvordan de tok blandprøver.
Avvik 3
Leveringsplikt for farlig avfall overholdes ikke
Avvik fra:

Avfallsforskriften kapittel 11, punkt 8
Kommentarer:

Ifølge avfallsforskriften skal virksomheter hvor det oppstår farlig avfall over 1 kg levere dette
til godkjent mottak minst en gang pr. år.
Under tilsynet kom det frem at virksomheten ikke overholder dette. Det må opprettes
rutiner som sikrer at farlig avfall leveres til godkjent mottak i henhold til leveringsplikten.
Avvik 4
Virksomheten overvåker ikke utslippssted for overflatevann
Avvik fra:

Tillatelse av 4. februar 2013 vilkår 12
Kommentarer:

Virksomheten skal i henhold til tillatelsen overvåke utslippssted for overflatevann. Dette har
ikke blitt fulgt opp av virksomheten. Virksomheten lagret organisk avfall i åpne kontainere
utendørs, og denne lagringen kan ha medført fare for forurensning. På tilsynsdagen var det
synlig blod på bakken i nærheten av kum.
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7. Anmerkninger
Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Kommentar

Virksomheten bør søke om endring av rammevilkår, da de overstiger dette enkelte år.

9. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:
 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med
underliggende forskrifter
 Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) §§ 3
og 3a
 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
 Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen
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